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ODSÁVACÍ PŘÍSTROJE FUCHS …………..protože zdraví se restaurovat nedá 
 

 
                  Odsávací zařízení firmy Fuchs nachází své uplatnění v restaurátorských ateliérech již více 
než patnáct let a přispívají k výraznému zlepšení pracovního ovzduší v těchto prostorách 
neboťˇjsou schopny jímat jak nebezpečné výpary nejrůznějšího typu,tak i prachové částice.Velkou 
výhodou je i možnost mobilního převážení vlastních přístrojů v rámci ateliérů,aby skutečně sbíraly 
škodliviny přesně tam,kde to konzervátorský či restaurátorský zásah vyžaduje,samozřejmostí je 
ovšem i využití přístrojů pro stacionární odsávání hned několika pracovišť.Firma vždy nabízí možnost 
stavebnicového systému,aby tak reagovala na individuální požadavky zákazníka,přístroje lze 
výkonově doplňovat,přístroje lze dovybavovat nejrůznějšími odsávacími rameny,hubicemi 
apod.Každý odsavač má čtyři základní části: 
 

- vlastní přístroj 
- filtr 
- odsávací rameno 
- příslušenství 

 
Při volbě a výběru je nejdůležitější co nejpřesněji vědět,jaké škodliviny mají být odsávany a kolik 
osob má současně přístroj využívat.Věříme,že Vás naše nabídka zaujme,jsme připraveni kdykoliv 
Vám pomoci konzultací a radou při objasnění jakéhokoliv nejasného detailu. 
Pod firemním sloganem,že zdraví se restaurovat nedá,tak společně s firmou Fuchs nabízíme tyto 
základní typy . 
 
FUCHS KKF 102 
na pojezdových kolečkách,automatické sledování stavu filtru s odstavením.Max.odsávací tlak 
3800Pa,hlučnost 71db,380x380x625mm,váha 30kg. Filtrové vybavení: vložka na ochranu 
filtru,komplet FA1 na kouře,páry ředidel a plynné škodliviny se stupněm odloučení 99.997%,kazeta 
s aktivním uhlím cca 4kg. Odsávací hadice 5m,upevňovací svorka,odsávací tryska alu 200mm 
dlouhá 
Obj.číslo 5991 200 Fuchs KKF102 (v ceně je obsažena přeprava)                                         97.680.00 
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FUCHS TKFD 108D 
regulovatelný odsavač na pojezdových 
kolečkách,integrovaný odlučovač pro zvýšení 
životnosti filtru,automatické sledování stavu 
filtru,odsávací výkon 30-180m3/h-
17800Pa,hlučnost podle CE 
72dB,490x380x620mm,váha 30kg,kompletní 
výbava filtrem FA3 pro jemné prachy,páry 
ředidel a plynné škodliviny,stupeň odloučení 
99.997%. 
Kazeta na ukládání škodlivin s aktivním uhlím 4kg 
Vybaven odsávacím ramenem s plochou 
odsávací tryskou viz vyobrazení 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obj.číslo 5991 300 TKFD 108D       103.026.00 

FUCHS MKF109 
regulovatelný odsavač na pojezdových 
kolečkách,integrovaný odlučovač,automatické 
sledování stavu filtru,odsávací výkon 50-
200m3,podtlak max.21.000Pa,hlučnost CE 
84dB,výbava kompletním filtrovým setem FA4 
pro plynné škodliviny,páry z ředidel,kouře a 
menší množství prachu,stupeň odloučení 
99.997%,kazeta s aktivním  uhlím 
12.5kg,počítadlo provozních hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obj.číslo 5991 400 MKF109          139 987.00 

            
 


